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As normas de organización e funcionamento 
e as normas de convivencia 
 

 

Que son as Normas de Organización e Funcionamento (NOF)? 

No artigo 18 do Decreto 8/2015 faise referencia ás Normas de Organización e 

Funcionamento (NOF). Trátase dun documento institucional independente nos centros 

educativos, pero con fundamento no seu Proxecto Educativo (PEC), sendo as súas liñas 

xerais as que deban inspirar o seu desenvolvemento. 

Son un conxunto de normas relativas á organización e funcionamento do centro e xorden 

da participación e do consenso de toda a comunidade escolar (alumnado, profesores, 

persoal de administración e servizos e nais e pais do alumnado) 

 

Que recollen? 

As NOF de cada centro docente incluirán as normas de convivencia que garantan o 

cumprimento do Plan de convivencia. Estas normas serán públicas e os centros docentes 

facilitarán o seu coñecemento por parte de todos os membros da comunidade educativa. 

Recollerán, ademais, a organización dos espazos e dos tempos, así como a distribución 

dos recursos, para favorecer unha convivencia positiva no centro educativo. 

Establecerán os procedementos de comunicación ás familias das faltas de asistencia do 

alumnado ás clases e as correspondentes autorizacións ou xustificacións para os casos 

de ausencia cando estes ou estas sexan menores de idade non emancipados ou 

emancipadas.  

As NOF non se limitan a un regulamento disciplinario senón que son moito máis amplas. 

Ademais, deben abarcar todos os elementos da organización do centro e todo o relativo a 

recursos e ordenación destes. Polo tanto tamén recollerán, como mínimo, os aspectos 

relacionados nos respectivos Regulamentos Orgánicos dos centros. 

 

Elaboración  

As normas de organización e funcionamento (NOF) existentes ata o momento en cada 

centro ou as que se realicen por primeira vez deberán adaptarse ao establecido no 

Decreto 8/2015 nun prazo dun ano dende a entrada en vigor do citado Decreto. En 

ningún caso se poderán aplicar se se opoñen ao disposto nel. 
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As normas de convivencia 

Así mesmo, no artigo 19 do Decreto 8/2015 referéncianse as normas de convivencia, 

indicando que serán elaboradas polos centros docentes, terán como obxectivo 

fundamental desenvolver unhas relacións positivas entre os diferentes membros da 

comunidade educativa para lograr un clima escolar axeitado que facilite o logro dos 

obxectivos educativos e o éxito escolar. 

As normas de convivencia de cada centro docente, concretarán os dereitos e deberes do 

alumnado, establecerán as condutas contrarias á convivencia e as correccións que lle 

correspondan polo seu incumprimento, de acordo co previsto na Lei 4/2011e no Decreto .  

Poderán incluír previsións sobre a vestimenta do alumnado no centro docente ou o xeito 

de presentarse neste, orientadas a garantir que non atenten contra a súa dignidade, non 

supoñan unha discriminación por razón de sexo ou un risco para a súa saúde ou 

integridade persoal, e a dos demais membros da comunidade educativa, ou non impidan 

ou dificulten a normal participación do alumnado nas actividades educativas.  

Así mesmo recollerán a prohibición no uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos 

electrónicos como mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. 

Excepcionalmente, os centros poderán establecer normas para a correcta utilización 

como ferramenta pedagóxica. 

 

Aplicación, difusión e seguimento das NOF e das normas de 

convivencia. 

As normas de convivencia do centro, logo da súa aprobación, serán de obrigado 

cumprimento para toda a comunidade educativa e estarán recollidas no Plan de 

convivencia do centro. 

O equipo directivo do centro, o Claustro e o Consello Escolar, a través da Comisión de 

Convivencia, velarán polo cumprimento das normas establecidas. 

O equipo directivo do centro levará a cabo as actuacións necesarias para difundir NOF e 

as normas de convivencia na comunidade educativa. 

 

 


